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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
رســوله هللا الـرحمن الــرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصــلى هللا وسـلم و�ـارك علــى عبـده و  �سـم

 وعلى آله وصحبه أجمعین. صلى هللا علیه وسلممحمد 
 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.

 }َهـامَّ ُینِكُرونَ للاّاِ ُثـ  ِنْعَمـتَ َ�ْعِرُفـونَ {: "�ـاب قـول هللا تعـالى: -تعالى رحمه هللا–قال اإلمام المجدد 
 .آ�ائي عن ورثته مالي هذا: الرجل قول هو: معناه ما مجاهدٌ  لاقاآل�ة،  ]٨٣[النحل:

 .�ذا �كن لم فالن لوال :�قولون : هللا عبد بن عون  وقال
 .آلهتنا �شفاعة هذا: �قولون : قتیبة ابن وقال
ْن ِعَبـاِدي َأْصـَبَح ِمـ«: قـال تعـالى هللا أن: یـهف الـذي خالـدٍ  بـن ز�ـد حـدیث �عـد العبـاس أبـو وقال

 �ضـیف مـن سبحانه یذم ة،نَّ والسُّ  الكتاب في �ثیرٌ  وهذا ،-تقدم وقد- الحدیث »ُمْؤِمٌن ِبي َوَ�اِفرٌ 
 .�ه شركو�ُ  غیره إلى إنعامه

 على جارٍ  هو مما ذلك ونحو ا،حاذقً  والمالح طیبة، الر�ح �انت: �قولهم هو: السلف �عض قال
 .�ثیر نةألس
 :مسائل فیه

 .و�نكارها النعمة معرفة تفسیر: األولى
 .�ثیر ألسنة على جارٍ  هذا أن معرفة: الثانیة
 .للنعمة اإنكارً  الكالم هذا تسمیة: الثالثة
 ".القلب في الضدین اجتماع: الرا�عة

 وأصحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
 أجمعین، أما �عد...

 }ُروَنَهـــاُثـــمَّ ُینكِ  َ�ْعِرُفـــوَن ِنْعَمـــَت للاّاِ {"�ـــاب قـــول هللا تعـــالى: : -تعـــالى رحمـــه هللا–فیقـــول المؤلـــف 
 للاّاِ وْا ِنْعَمـةَ َوِ�ن َتُعـدُّ {: -جـلَّ وعـال-–ال ُتعـد �مـا قـال  -جلَّ وعـال-–" ِنعم هللا اآل�ة ]٨٣[النحل:

النِّعمـة  أو ال یتخیـل أحـد أن ،وِنعمة مفـرد مضـاف فـیُعم، فـال �قـول أحـد ]١٨ل:[النح }َال ُتْحُصوَها
وْا ِنعْ {فــــیُعم جمیــــع الــــنِّعم؛ ولــــذا قــــال:  ،هنــــا نعمــــة واحــــدة؛ ألنــــه مفــــرد مضــــاف  }َمــــَة للاّاِ َوِ�ن َتُعــــدُّ

 ما قال: و�ن تعدوا ِنعم هللا. ]١٨[النحل:
 ما ُتحصى؟ النِّعمة الواحدة؟أم حصى النِّعمة الواحدة تُ  ]١٨[النحل: }َال ُتْحُصوَها{

 طالب:.......
 .نعم
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 ما ُتحصى؟ نعمة البصر ما ُتحصى؟ نعمة واحدة محصـیة، لكـن ِنعمـة لمَ  ،ُتحصى النِّعمة الواحدة
 .]١٨[النحل: }َال ُتْحُصوَها{هللا التي اكتسبت العموم والتعمیم من اإلضافة مفرد مضاف 

وْا ِنْعَمَة للاّاِ { ب بـِنعم هللا منـذ أن یولـد إلـى أن ِنعم، اإلنسان یتقلـ ]١٨[النحل: }َال ُتْحُصوَها َوِ�ن َتُعدُّ
 �موت، وِنعم متعددة ومتنوعة، وال �سلم مخلوق من ِنعمة أنعم هللا على جمیع خلقه.

 فقد �قول قائل: هذا المر�ض الذي ِمن ُوِلد وهو ُمعاق علـى فراشـه هـل هـذا فـي ِنعمـة أو فـي بـؤسٍ 
ء فـي مة، �خفى علیه من النِّعم ما ُ�غطیه هذا الشقاء الجزئي الذي هو فیه؛ ولـذا جـاوشقاء؟ في ِنع

 یوجـد مـن هـو أنـت فقیـر، لكـن ،أنـت مـر�ض ،»أدنى منـك اْنُظر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنك«الحـدیث 
و أعظـم أشد منك مرًضا، وأشد فقًرا، ولو لم �كن عندك من ِنعم هللا إال أن هداك هللا لهذا الدین وهـ

 .النِّعم، وأعظم الِمنن اإللهیة على المسلم
أو أغنــاهم علــى اإلطــالق، ثــم �عــد ذلــك هــو �ــافر، مــا الــذي  ،هــب أن شخًصــا مــن أغنــى األثر�ــاء 

نـاه وهذا الثراء مع الكفـر شـقاء، وهـذا الشـخص الـذي أغ ،عنده من النِّعم؟ ال شيء؛ ألن هذا الغناء
 ُممتحن بهذا المال ومعذٌب علیه.أم منعٌم علیه هذا  ،و�خل �ما أوجب هللا علیه ،هللا

عـم ا تعـدد نِ الكالم في النِّعم واستخدام هذه النِّعم، وشكر هذه النِّعم التي من أولها التحدث بها ظـاهرً 
 هللا علیك ما تستطیع أن تذ�رها.

 ذا رأىواإلنســان یــذ�ر هــذه النِّعمــة إذا رأى مــن اتصــف �ضــدها، فالســلیم �شــكر هللا علــى العافیــة إ
الســقیم، والــذي حالتــه فــي �فــاف أو فــوق الكفــاف یــذ�ر هــذه النِّعمــة إذا رأى مــن یتكفــف النــاس أو 

علـى اإلنسـان أن ینظـر إلـى مـن  .�حتاج شیًئا من األمور الضرور�ة وال �ستطیع أن �حصل علیها
َة َدِرَي ِنْعَمـْن ال َتـزْ أَ  رى حـَفِإنَّـُه أَ ، اْنُظْر ِإَلى َمْن ُهـَو ُدوَنـكَ «هو دونه، وجاء في الحدیث الصحیح: 

هــو و األمــراض تتفــاوت �عضــها أقــل خطــًرا، و�عضــها أقــل ألًمــا إلــى آخــره، فالــذي ینــام  »علیــكللااَِّ 
مر�ض أفضـل مـن المـر�ض الـذي ال ینـام، المـر�ض الـذي یهجـع و�هـدأ مرضـه ووجعـه أفضـل مـن 

 الذي ال یرقأ ألمه وال وجعه.
ة �لهـا التـي یتقلـب بهـا النـاس مـن الـنِّعم وضـدها هـي �النسـب على �ل حال هذه األمور أمور الـدنیا

ان َخیًرا لُه، �اُء فَشَكَر ابتُه َسرَّ َعَجًبا ألمِر المؤمِن ِإنَّ أْمَره ُ�لَُّه لُه َخیٌر ِإْن أَص « ،للمسلم �لها ِنعم
ــان َخیــًرا لــهُ  ــابتُه َضــرَّاُء فَصــبَر � ــراء إافالضــراء إذا صــبر علیهــا صــارت ِنعمــة، و  »و�ْن أَص ذا لسَّ

راء إذا لم �شكرها ِنقمة، تكون ِنقمة �النسبة لـه، و  الضـراء شكرها �انت نعمة، والعكس �العكس، السَّ
 إذا لم �صبر علیها �ذلك.

ا قط، وأنا وأنا وأنا تعیس، وأنا ما رأیت خیرً  ،یتحدث بها ظاهًرا، �عض الناس مجبول على التَّشكي
 یك أنت لو ُتحس �ما ُأحس �ه ما قلت هذا الكالم.وتذ�ره �من هو أشد مه بؤًسا، فیرد عل
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مر�ض شیخ �بیر وقلق وما فیه مرٍض بیِّن �عد، یتشكى و�قول: إنه مر�ض، قیل لـه: تـذ�ر أیـوب 
؛ ألنـه مـا �حـس إال ائً شـی عنـه �قـول: مـا أدري  ؟أیـوبمـاذا أصـاب ، قـال: -علیه الصالة والسـالم-

 ى من هو دونه.في واقعه، وهو في غفلٍة تامة عن أن ینظر إل
العــالج الشــرعي انظــر إلــى مــن هــو دونــك یــذهب عنــك �ــل إحســاس �ــالبؤس، تتحــدث بهــذه الــنِّعم 

عم ظــاهًرا، وتعتــرف بهــا �اطًنــا، وتشــكر هللا علیهــا �ــأن تصــرفها فیمــا ُیرضــیه، �ــأن تصــرف هــذه الــنِّ 
 فیما ُیرضیه، وحینئٍذ تكون شكرت.

ــــَت للاّاِ ُثــــمَّ ُینِكرُ {" ــــوَن ِنْعَم ــــاَ�ْعِرُف ــــي ُنســــخةٍ  "اآل�ــــة ]٨٣[النحــــل: }وَنَه ــــُرُهُم اْلَكــــاِفُرون { ف  }َوَأْكَث
اآل�ـة؛ ألن  ألنه ال �حتاج إذا ُأكِملت اآل�ة مـا �حتـاج أن ُ�قـال: وما فیها اآل�ة، لماذا؟ ]٨٣[النحل:

 �عني أكمل اآل�َة أو الحدیث �عني أكمل الحدیث. -وهي في محل نصب اآل�ةَ -معنى اآل�ة 
 ُینتفع �ه، وضدها إذا ُصِبر علیها �عني مما یتضرر �ه تنقلب نعمة. النِّعم هي ما

ـــا{ ـــمَّ ُینِكُروَنَه ـــنِّعم إلـــى ]٨٣[النحـــل: }ُث غیـــر هللا  اإلنكـــار ینـــدر أن یوجـــد إنســـان �قـــول: ینســـب ال
یــر �التحدیــد، إذا قیــل لــه: مــن الــذي خلقــك؟ مــاذا ســیقول؟ هللا، مــن الــذي رزقــك؟ الــرازق هــو هللا، �ث

�عتـــرف بهـــذا، بـــل �ـــل المســـلمین �عترفـــون، لكـــن اإلنكـــار فـــي أوقـــات الغفلـــة وفـــي  مـــن المســـلمین
المضــایق إذا مــرض واشــرأبت نفســه إلــى العــالج، وُذِهــب �ــه إلــى المصــحات نســب الشــفاء أو خفــة 
 األلــم إلــى الســبب وهــو الطبیــب أو العــالج لــوال فــالن لمــت مــثًال، أو لــوال العــالج الفالنــي و�ــدعو

 أنقذه من الموت؛ ألنه صرف له العالج المناسب، هذا من ُ�فر النِّعم.للطبیب الذي أدر�ه و 
، ومن إنكار النِّعم �عد أن عـرف أن هللا هـو المحیـي الممیـت الـرازق ینسـب هـذه األمـور إلـى سـببها

ق علیـه �مـال ینسـب هـذا الـرزق الـذي جـاءه إلـى المتصـدق، مـا �قـول: رزقنـي فـالن، شـخص ُتُصـدِّ 
وفـالن هـو مجـرد سـبب، ولـیس هـو  ،-جـلَّ وعـال-–طي والمانع هـو هللا لكن ال �ستحضر أن المع

ــــاِل للااَِّ الَّــــ{المعطـــي الحقیقــــي، والمـــال الــــذي بیــــد فـــالن هــــو مــــال هللا  ــــن مَّ  }ُكمْ ِذي آَتــــاَوآُتــــوُهم مِّ
أن ُ�عطیــك، واألمــر بیــده لــو  -جــلَّ وعــال-–فهــذا مجــرد ســبب، مجــرد آلــة ســخره هللا  ]٣٣[النــور:

والقلـوب بـین أصـبعین  -جـلَّ وعـال-–وألعطى غیرك ومنعك، و�ـل هـذا بیـد هللا شاء لصرفه عنك 
  من أصا�ع الرحمن.

والموظــف ینســـب الترقیـــة إلــى المـــدیر، و�نســـب التعیــین إلـــى الـــوز�ر، و�نســب �ـــذا فـــالن أعطـــاني، 
إلـى وفالن عینني، وفالن رقاني، ولوال الفالن ما وصلت إلى هذه المرتبة، �ل هذا من ِنسبة النِّعم 

أن ُ�عطـي هـذا المحتـاج، هـو  -جـلَّ وعـال-–األسباب، السبب ال شك أنه ُمحسن حینمـا سـخره هللا 
 »َمــــْن َصـــَنَع ِإَلــــْیُكْم َمْعُروًفــــا«فـــي الحقیقـــة ُمحســـٌن علیــــه؛ ولـــذلك ینبغـــي أن ُ�كافــــأ ولـــو �الـــدعاء 

ــِإنْ « فــالمعروف ِنعمــة، والــذي فعلــه صــانٌع لــه ینبغــي أن ُ�كافــأ ــاِفُئوُه، َف ــُه  َفَك ــا ُتَكاِفُئوَن ــُدوا َم ــْم َتِج َل
ــهُ  ــاْدُعوا َل ــ »َف جــلَّ -–، ولكــن الصــانع الحقیقــي المعطــي الواهــب حقیقــًة هــو هللا افهــو صــنع معروًف

 -وهذا سبب، فقد ُینسب الشيء إلى سـببه، لكـن مـع االعتـراف �ـأن الُمـنعم الحقیقـي هـو هللا -وعال
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الحقـائق، و�نسـب هـذه األفعـال إلـى أسـبابها، و�ثیـٌر مـن عامـة النـاس تغیـب عنـه هـذه  ،-جلَّ وعال
 �أتي في الباب الذي یلیه. ،هذا ما فیه أدنى إشكال، وسیأتي العطف �الواو وثم، ثم �أتي �ه

 "قال مجاهد".
 طالب:........

فـالن هـذا �ـذا أو لـوال هللا و  الال، هو إذا �ان معترًفا بها في قلبه عدا ما ُنص علیـه لـوال فـالن، ولـو 
 مجاز؟ حقیقة، لكـن مـع اعترافـك فـي قـرارةأم سیأتي، لكن لو تقول: أعطاني فالن حقیقة ِشرك �ما 

 .-جلَّ وعال-نفسك أن المعطي الحقیقي والمانع هو هللا 
ر ُمجاهـد بـن جبـر الـذي عـرض التفسـیر علـى ابـن عبـاس مـن أولـه "قال مجاهد"  وهو اإلمام الُمفسِّ

  "."معناهفي �عض النُّسخ  "ما معناه"إلى آخره 
إذا قــال مجاهــد: معنــاُه،  تكــون مــن قــول مجاهــد، ومعنــى الســیاق معنــى هــذه  "قــال مجاهــد معنــاه"

 اآل�ة هو قول الرجل، فیكون التفسیر �المثال.
ء المؤلف أو من فوقه ممن نقـل عنـه لـم �ضـبط لفـظ مجاهـد، وجـا "قال مجاهد ما معناه"و�ذا قال: 

 �معنى قول مجاهد.
 معنى الكالم المتقدم �ذا �ما في �عض النُّسخ، نعم. ناه""قال مجاهد: معفإذا قال: 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 ."قال مجاهد ما معناه: وهو قول الرجل"إذا قال: ما معناه، 

 طالب:........
، قلـت: مـا وأنت ال تضبط لفظه اأو أثرً  ا�عني أنت إذا أردت أن ُتوِرد حدیثً  "ما معناه"ال، إذا قال: 

ــنَّةمعنــ ثنا فــالٌن وفــالٌن المعنــى �عنــي �ــ :اه، تقــول: مــا معنــاه، و�ــرد فــي الكتــب �تــب السُّ المعنى، حــدَّ
ثنا فالن وفالن، واللفظ لفالن ألحدهما، والثاني  ظ لفـالن لـه لـه إذا �ـان اللفـمـاذا و�قولون �ثیًرا: حدَّ

  له؟ له المعنى.ماذا الثاني ف؟ المعنى، إذا �ان اللفظ لواحد ماذا
م المتحــدث الناقــل عــن مجاهــد ینقــل معنــى مــا قالــه مجاهــد، ولــ "قــال مجاهــد مــا معنــاه:"قــال: فــإذا 

 �عني معنى اآل�ة �ذا. "قال مجاهٌد: معناه" -في �عض النُّسخ-ینقل لفظه، و�ذا قال مجاهد 
قد �قول: �ابًرا عن �ابر �ما قال الثالثة، �مـا قـال: " آ�ائي عن ورثته مالي هذا: الرجل قول هو"

قرع، واألبرص هذا مالي ورثته عنى آ�ائي �ابًرا عن �ابر، فكونه یرث هذا المال عن آ�ائه هـذا األ
أنعـــم علیــك بهـــذا الســـبب الــذي هـــو شـــرعه وهـــو اإلرث،  -جـــلَّ وعـــال-أشــد فـــي اإلنعـــام، �ــون هللا 

هــذه ِنعــم ُمضــاعفة، لــو �ــان أبــوه عــاش فــي الشــقاء فإضــافًة إلــى �ونــه أنعــم علــى آ�ائــك مــن قبــل 
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هــذا أفضــل وال �ونــه �عــیش فــي ِنعــٍم متوارثــة عــن أبیــه وجــده ففقــر المــدقع، ثــم أنعــم هللا علیــه هــو وال
 كلهم عاشوا في ِنعم هللا التي أنعم هللا بها علیهم هذا أشد في اإلنعام.

فنســب هــذا المــال إلــى الســبب، قــد �كــون الســبب الــذي جمــع " آ�ــائي عــن ورثتــه مــالي هــذا"�قــول: 
 .منهالمال آ�اؤه وورثه ع

فترض أن ا" �ذا �كن لم فالن لوال :�قولون " بن عتبة بن مسعود الُهذلي" اهللا عبد بن عون  وقال"
أشرف على الهالك في غرٍق أو حرق، ثم جـاء شـخص حصـل التمـاس �هر�ـائي، وحصـل  اشخًص 

یقـة حقأو وقع في حفرة أو في بئر، ثم أنقذه، المنقذ في ال اشتعال نار، ثم جاء واحد وأطفأ الطبلون 
هـــو هللا الـــذي ســـخر لـــك هـــذا الرجـــل، ومـــا الرجـــل إال ســـبب فـــي إنقـــاذك، والمنقـــذ الحقیقـــي هـــو هللا 

 تعالى.
 .ةو�ضافة النِّعم إلى األسباب ال شك أنه قدح في الر�و�ی

 طالب:........
ال، على حسب ما �قر في قلبه، لو یرى أنه هذا؛ ألن االسـباب �ختلـف فیهـا الطوائـف، فمـنهم مـن 

ا ســباب مــؤثرة بــذاتها �المعتزلــة، ومــنهم مــن ال یــرى لهــا أثــر �الكلیــة �أنهــا غیــر موجــود مــ�جعــل األ
وصـعدت السـطح مـا  اغتسـلت �مـاٍء �ـارد فـي الشـتاء وخرجـت إلـى... أوفرق عنده لبست فـروة  هفی
 فرق، أسباب وال أثر لها. هفی

رق فـ هرق في الِحس، ما فیـف هأحد �قول: ما فی هفاألول قدٌح في الشرع، والثاني قدح في العقل، فی
م فـرق، الثـاني أشـعر�ة تـدري أنهـ هتجلس عند النار وال تجلس في نهر وال �حر، وهم �قولون: ما فی
یـــن؟ هـــذا أقصـــى أیـــن، واألنـــدلس أ�قولـــون: �جـــوز أن یـــرى أعمـــى الصـــین �قـــة األنـــدلس، الصـــین 

نــدهم، �قــع عنــده وذاك أقصــى المغــرب؛ ألن البصــر ســبب، واإل�صــار �قــع عنــده ال �ــه ع ،المشــرق 
 �عني عند وجوده �قع اإل�صار و�ال ال �قع �ه، فوجوده مثل عدمه.

 طالب:........
ن ال، ما یتعلق �االعتقاد أعظم؛ ولذا جاء عن ابن مسـعود: لـئن أحلـف �ـاهلل �اذً�ـا أحـب إلـي مـن أ

 ه صــادًقاأحلــف �غیــره صــادًقا، الحلــف �غیــر هللا �اذً�ــا قــد �كــون �مــین غمــوس، والثــاني الحلــف �غیــر 
رك و�ن �ان أصغر أعظم من �بائر الذنوب؛ ولذلكم یـدخل فـي عمـوم    َ�ْغِفـرُ ِإنَّ للاّاَ الَ {ِشرك، فالشِّ

 .]٤٨[النساء: }َأن ُ�ْشَرَك ِ�هِ 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 هذا أكبر بال شك. -جلَّ وعال-–هو إذا �ان یرى أنه حلف �ه؛ ألنه في تعظیمه مساٍو هلل 
 طالب:........
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 هو في األصل ما حلف �ه إال ألنه ُ�عظمه.
 طالب:........

 نعم.
 طالب:........

ِ أَ { اانظر �قیة اآلثار ُتبین لـك و�ـأتي الحـدیث الـذي یلیـه ُمتمًمـ  }ُمـون َأنـُتْم َتْعلَ وَ نـَدادًا َفـَال َتْجَعُلـوْا هللِّ
ا.وفیه األثر الذي سیأتي، وأثٌر في الباب الذي  ]٢٢[البقرة:  یلیه متقار�ان جد�

لـذي هـذا ا "�ـذا �كـن لـم فـالنٌ  لـوال :�قولـون "انظر عون بن عبـد هللا بـن عتبـة بـن مسـعود الُهـذلي 
ال أن لــو  "لــوال فــالن"حصــل مــن الــنِّعم أو مــن دفــع الــنِّقم ُنســب إلــى الســبب ال إلــى الُمــنعم الحقیقــي 

 انقلبت السیارة. ماهرالسائق 
 طالب:........

 فیه؟ ماذا
 ........طالب:

 .نعم
 طالب:........

 قد �كون اعترف �ه سا�ًقا وفي حال مشادة أو مشاحنة أو �ذا قال هذا الكالم.
 طالب:........

ــرك األصــغر، وعلــى �ــل حــال  ــرك األكبــر، و�عضــها مــن الشِّ علــى حســب الخطــأ �عضــها مــن الشِّ
رك األصغر أعظم من الذنوب �لها حتى الكبائر  .الشِّ

 طالب:........
حســب مــا �قــر فــي قلبــه؛ ألن اإلنســان قــد ینســب وتــأتي النســبة إلــى الســبب حقیقــة ولیســت علــى 

نتـه �مجاز، وال تقدح؛ ألنه معترف في حقیقة أمره أن الُمنعم هـو هللا، لكـن هـذا أخـذ المـال مـن خز�
 وهذا سبب. -جلَّ وعال-–وأعطاك، ولكن ال ُبد أن تستحضر أن المعطي والمانع هو هللا 

 .طالب:.......
ا، مثل ما تقول: أعطاني فالن، أعطاني فالن هذا الكتاب، والمعطي هو هللا ُتالم إذا قلـت مثـل هـذ

 أدنى شيء. هوأنت تعرف أن المعطي الحقیقي...ما فی
 طالب:........

وال ُ�كــره، تقــول: أعطــاني هــذا الكتــاب، �عــض النــاس ُیبــالغ فینســب إلــى هللا مــا ال تجــوز نســبته إلیــه 
ط ذ�ــروا أشــیاء ومــن المبالغــة قــالوا: مــن هللا، ثــم فــالن وهــو شــيء ال �جــوز محــرَّم مــن �ــاب االحتیــا

مـثًال مـن هللا ثــم فـالن، ونســبوا أشـیاء فــي حیـاتهم العاد�ــة مـن عامــة وغیـرهم  �عضــهم �قـول: جئــت 
–�جب تنز�ـه هللا  ،على هللا ثم على الطائرة، قالوا أشیاء أسخف من هذا، لكن األمور تؤخذ �قدرها
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عمــا ال یلیــق �ــه، و�جــب تعظیمــه علــى اإلطــالق، و�جــب إثبــات الــنِّعم ونســبتها إلــى  -وعــالجــلَّ -
 .-جلَّ وعال-الُمنعم الحقیقي وهو هللا 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
ــا َمــْن َأَجــأَ «أمــا فــي ذمــة هللا فقــد وردت، �عنــي فــي مســألة اإلجــارة مــثًال إجــارة �عنــي  ــا َجْرَن مَّ أُ ْرِت َ�

 أنا في ذمة هللا، ثم في ذمة فالن؛ من أجل أن �حمیه �ذا. »َهاِنئٍ 
 طالب:........

ة فـالن نعم؛ ألنه من أجل اإلجارة أجاره فالن فُهم في ذمة هللا؛ ألنه هو المجیر الحقیقي، ثـم �إجـار 
 له على هذه الحما�ة. -جلَّ وعال-–الذي �ستطیع أن �منع عنكم �إقدار هللا 

كل  بـن مسـلم بـن قتیبـة األدیـب مـؤرخ لـه فـي غر�ـب القـرآن، ولـه فـي ُمشـعبـد هللا" قتیبـة ابن وقال"
 القرآن، وله (عیون األخبار) وله أ�ًضا (المعارف) له ُ�تب �ثیرة.

 ".آلهتنا �شفاعة هذا: �قولون "
 طالب:........

 .-جلَّ وعال-عموًما العاصي غیر محبوب هلل 
 طالب:........

 ُ�حـب الفاسـقین، ال ]٥٧[آل عمـران: }َ�للاّاُ َال ُ�ِحبُّ الظَّـاِلِمین{لمعصیته لما ظهر منه لهذا الفعل 
ال ُ�حب �ل من عصى، العاصي التائـب محبـوب بـال شـك؛ ألنـه تـاب، هـو ال ُ�حبـه لهـذا السـبب، 

 فإذا زال السبب رجعت المحبة.
تهم أو لهـوهـذا أسـوأ مـا ُذِكـر فـي البـاب �شـفاعة أ "آلهتنـا �شـفاعة هـذا: �قولـون  "وقال ابن قتیبة:

شـــیوخهم، وقـــد ینســـبون �عـــض المصـــایب إلـــى آلهـــتهم، �قولـــون: أنـــت أغضـــبت اآللهـــة أو الـــولي، 
 فحصــل لــك �ــذا وهــذا �ثیــر فــي البلــدان التــي ُیوجــد فیهــا مــن ُیــزعم أنهــم أولیــاء، فهــذا مــن أســوأ مــا

رك األكبر واضح.  ُیذ�ر، وعاد هذا وضعه الشِّ
 هللا نأ: فیـه الـذي خالـدٍ  بـن ز�ـد حـدیث �عـد" ام العلـمابن تیمیـة المشـهور اإلمـ" العباس أبو وقال"

ــاِدي ُمــْؤِمٌن ِبــي َوَ�ــاِفرٌ «: قــال تعــالى ــ«" الحــدیث »َأْصــَبَح ِمــْن ِعَب ْؤِمٌن ِبــي ُمــْن ِعَبــاِدي َأْصــَبَح ِم
ْوِء َوَمْن َقـاَل: ُمِطْرَنـا ِبَنـ ،ِ�اْلَكْوَ�ِب  َ�اِفرٌ  َ ، َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا ِ�َفْضِل للااَِّ َوَرْحَمِتِه هذا ُمْؤِمٌن ِبىَوَ�اِفر

ي هـي المطـر النعمـة التـ وهـذا واضـح؛ ألنـه نسـب هـذه »َكَذا َوَ�َذا، فهذا َ�اِفٌر ِبـى ُمـْؤِمٌن ِ�اْلَكْوَ�ـِب 
 .-جلَّ وعال-والغیث إلى غیر هللا 

 في �اب االستسقاء �األنواء. "الحدیث وقد تقدم"
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ــ الكتــاب فــي �ثیــرٌ  وهــذا" قــال شــیخ اإلســالم:  یــرهغ إلــى إنعامــه �ضــیف مــن ســبحانه یــذم ة،نَّ والسُّ
إما ألنه أضاف النعمة صراحًة إلى ما هو سبب أو أضـافها إلـى مـا لـیس �سـبب؛ ألن  "�ه شركو�ُ 

قـة أتقـي جعل الشـيء الـذي لـم �جعلـه هللا سـبًبا ال شـرعی�ا وال ُعرفی�ـا ِشـرك لـو تقـول: أجعـل هـذه الور 
وهــي لیســت �ســبٍب شــرعي وال عــادي عرفــي  أو مــا أشــبه ذلــك، أو عیــون الُحســاد بهــا شــر األشــرار

 هذا ِشرك؛ ألنك نسبت الحما�ة إلى ما لیس �حاٍم حقیقًة، وال �سبٍب للحما�ة.
 األسباب العاد�ة ما یثبت �التجر�ة مثًال أن هذا ینفع �إذن هللا.

 طالب:........
 تطرد.

 طالب:........
ل الرادیــو أو المســجل فــي البیــت لیــل نهــار؛ لیطــرد ال أقــول مــا هــو أوضــح مــن ذلــك: �عضــهم ُ�شــغِّ 

 اللصوص مثًال أو �طرد الجن، سیأتي في الباب الذي یلیه قر�ٌب من هذا إن شاء هللا تعالى.
ولهـــم علیهـــا تعلیقـــات تـــدل علـــى تمكـــنهم مـــن العلـــوم، ومـــع ذلـــك  ،كتـــب �ثیـــرة مملو�ـــة ألهـــل العلـــم

ـرك، ت أتینـا �تـب مـن مشـا�خ �بـار مـن مصـر أو الشـام �كتبون أشیاء على هذه الكتـب هـي مـن الشِّ
تي أو تر�یا أو المغرب لفظة �كتبونها ال نعرف معناهـا �أنهـا أعجمیـة "�ـا �یكبـدج احفـظ الـورق" تـأ

ا فـي الكتـب، مـا معنـى احفـظ الـورق؟ هـو �حفـظ الـورق؟! �عتـذر �عضـهم عـن هـؤالء ا�ثیرً  اكثیرً   جد�
ل هـوالمـراد �ـا هللا احفـظ الـورق، لكـن  -جـلَّ وعـال-– �أنه قـد �كـون هـذا المكتـوب ترجمـة السـم هللا

م هذا الذي �تب هذا اللفظ �خفى علیه لفظ الجاللة؟ مـا �عـرف هللا لیكتبـه؟ و�عضـهم �قـول: أنـه اسـ
 شیطان، وال �قول: اسم جني، احفظ الورق هذا ِشرك، بل ِشرك أكبر ومع األسف أنه ُ�كتب �ـأقالم

 علماء.
ي �ســمونها یث أو فــي الفقــه أو فــي عقائــدهم التــفــي الحــد ن ء قــد �كونــو كثیــر مــن البلــدان فیهــا علمــا

ن، لكــن هــم فــي توحیــد العبــادة عنــدهم خلــل �بیــر، الطــواف فــي القبــور، ودعــاء یعلــم الكــالم متمكنــ
األموات وغیر ذلك موجود �كثرة عند المسلمین، وموجود في المصنَّفات، ومن قرأ في �عـض �تـب 

ا، وهذا الكتـاب الـذي �أیـدینا الـذالتار�خ والرحالت وجد فیها م  ي نفـع هللان هذا النوع أمثلة �ثیرة جد�
رك والبدع ُیوجـد لكـل �ـا ٍب مـن �ه نفًعا عظیًما في تحقیق التوحید، وتنقیته وتصفیته من شوائب الشِّ

 لكن لیس عندهم تحقیق في هذا الباب. ،ها العلماءوا�ه أمثلة في الكتب المؤلفة �سمیأب
: دخلت على الـولي فـالن، فجعـل ینظـر إلـي، ولمـا أردت أن أقـوم أعطـاني ُجبـة، �قول ابن �طوطة

، وأنا لست �حاجٍة لها، لكن لما تر�ته ومشیت مسافة احتجتهـا، ثـم �عـد ذلـك دخلـت علـى ولـيٍّ ثـانٍ 
فقال لي: الجبة من فالن، قلت: نعم، فقـال: أتعجـب مـن �ونـه �عـرف مـا سیصـیر لـك؟ قـال: نعـم، 
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نسـأل -حاجتك، وهذا موجود في الكتـب �ثیـًراكون و�عجز عن حاجتك، وال �عرف قال: هذا ُیدبر ال
هذا خلل �بیر في االعتقاد، والذي یزعم أن مخلوًقا ُیدبر الكون  ،هذا لیس �أمٍر �سیر -هللا العافیة

 هذا شرك أكبر ُمخرج من الملة. 
 نــي�ع" احاذًقــ لمــالحوا ،طیبــةً  الــر�ح �انــت: �قــولهم هــو: الســلف �عــض قــال" :-رحمــه هللا–قــال 

باب هــؤالء أســ "كانــت الــر�ح طیبــًة، والمــالح حاذًقــا"وصــولهم إلــى غــایتهم براحــة نســبوه إلــى الــر�ح 
لهــدوء الــر�ح مــا ماجــت الســفینة وال غرقــت، و�ــون المــالح حاذًقــا؛ ألنــه قــد �كــون المــالح مــع هــدوء 

د تكـون فیهــا ر�ــاح، وقــد الـر�ح فیــه شــيء مـن الخفــة والعجلــة، وأنـتم تــرون مثــل هــذا فـي الطــائرات قــ
 و�ختلف الوضع من هذا إلى هذا. �كون فیها سكون وهدوء،

ا إال ولهذه األسباب آثـار مـا ُینكرهـ -جلَّ وعال-والُمسبب هو هللا  ،فهذه أسباب ال شك أنها أسباب
اة من ال یرى لألسباب أي أثر، ومن ینسب إلیها وأنها هي المؤثرة في هذا الهدوء أو في هذه النجـ

 ا من الطرف المقابل.هذ
ــنَّة وســط بــین الطــائفتین ولــو  ،-جــلَّ وعــال-�عرفــون أن لألســباب أثــًرا، والُمســبب هــو هللا  ،وأهــل السُّ

شــاء لســلب هــذا الســبب أثــره؛ ولــذا یــدخل المــر�ض وُ�شخصــه الطبیــب تشخیًصــا صــحیًحا، وُ�عطیــه 
ب، و�نفس المـرض أو أقـل، عالًجا مناسًبا وُ�شفى �إذن هللا، ثم �أتي شخص آخر على نفس الطبی

غیر مناسب أو ُ�صیب الطبیب وُ�عطیه العـالج  اوُ�عطیه عالجً  ،في التشخیصالطبیب ثم ُ�خطئ 
 .-جلَّ وعال-المناسب، ثم �عد ذلك ال ینتفع �ه، فاألمور �لها بید هللا 

الـب لبنـت غ�ان �النسبة لهم أو ألبنائهم إذا �ات الولد أو ا ن نرى تعلق الناس �األطباء، سواءونح
اللیـــل یبكـــي ومـــا تـــرك لـــك فرصـــة تنـــام، وأنـــت تتحســـر و�تقطـــع قلبـــك علیـــه، ثـــم ذهبـــت �ـــه إلـــى 
المستشــفى، وأعطــاه الطبیــب شــر�ة مــن شــراب أو إبــرة وســكن، مــا �كــون قلبــك تجــاه هــذا الطبیــب، 

ن الشافي هو هللا، ال إشكال فـي أن الطبیـب سـبب فـي �ـو  -جلَّ وعال-ینبغي أن �كون معلًقا �اهلل 
 .-جلَّ وعال-هذا االبن هجد وسكت، لكن مع ذلك الشافي هو هللا 

  المهم أنهم نسبوا النعمة إلى غیر هللا.
بب، سـ، ومع ذلك ال �جوز نسبة األمر إلیه وهـو ا، وعاد�� اشرعی�  اهي متفاوتة �عضها قد �كون سببً 

 .  -جلَّ وعال-مع صدود القلب وانصرافه عن هللا 
رحلــة ابــن جبیــر �قــول: ر�بنــا مــن ســواحل الشــام إلــى األنــدلس، واألمــواج  فــي" طیبــةً  الــر�ح كانــت"

هائجة، والر�ـاح �ـذا، وسـتة أشـهر مـا وصـلنا، ثـم جـاءت ر�ـح معاكسـة فـي زمـٍن �سـیر رجعتنـا إلـى 
الشـــام، فـــي هـــذا الظـــرف �عنـــي االلتفـــات إلـــى الســـبب عنـــد �ثیـــر مـــن النـــاس حاضـــر ینســـبون هـــذه 

فیرتاح قلبه، وتسلم لـه عقیدتـه،  -جلَّ وعال-–ق قلبه �اهلل �عل ور إلى السبب، لكن الموفق مناألم
و�وفق في أعماله؛ ألنك إذا تعلقـت �مخلـوق تكـدرت أحوالـك، لیتـي مـا ذهبـت هـذه المستشـفى، هـذا 

یــب إذا تمــت خــالص تمــوت أو غیــرك الــذي معــك ، لیتنــي ذهبــت لفالن....طضــعیفالمستشــفى 
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و�بقـى أن هـذا سـبب للنجـاة  -جـلَّ وعـال-الممیت هـو هللا ، وال خطأً  صواً�اأُعطي إبرة  �موت سواء
 أو للهالك.

 طالب:........
ال، لكن �عضها أظهر من �عض، و�بقى أن األسباب الفضل أوًال وآخًرا لمسببها سواًء �انت 

  خفیة.    اظاهرة أو أسبا�ً  اأسبا�ً 
یأتي فـي سـ" �ثیر ألسنة على جارٍ  هو مما ذلك ونحو احاذقً  والمالح ،طیبةً  الر�ح �انت: كقولهم"

ِ َأنـَدا{ :الحدیث الباب الثاني خبـر ابـن عبـاس وهـو قـال فـي اآل�ـة  }ن ْم َتْعَلُمـودًا َوَأنـتُ َفـَال َتْجَعُلـوْا هللِّ
ـرك أخفـى مـن دبیـب النمـل علـى صـفاٍة سـوداء فـي ظلمـة اللیـ ]٢٢[البقرة: ل، قال: األنداد هو: الشِّ

وص، �ا فالنة، وحیاتي، وتقول: لـوال �لبـة فـالن ألتانـا اللصـوهو أن تقول: �هللا، وحیاتك، وحیاتك 
ب أو هـا ،من دارك، واستیقظت �سببها، استیقظت من النوم �سببها، فانتبهت اكلبة فالن تنبح قر�بً 

هــابوا أن �قــدموا علــى مــا أرادوا؛ ألنهــم �جزمــون أن النــاس  ،اللصــوص لمــا ســمعوا �لبــة فــالن تنــبح
هــو الــذي وقــاهم، وهــو  -جــلَّ وعــال-ح، فهــم ال �ستحضــرون أن هللانُّبــا�ســبب هــذا ال ؛ن و مســتیقظ

 الذي جعل هذا السبب ُیوجد فیحصل لهم ما �حصل.
 جـلَّ  -م؛ ألنهـا أسـباب والُمسـبب هـو هللاولوال البط في الدار ألتى اللصوص، هذا فیه شبه مما تقـد

 .-وعال
  "فیه مسائل:: -رحمه هللا–قال 

 قد تقدم." �نكارهاو  النعمة معرفة تفسیر: األولى
حالـك  فـإذا أردت أن تعـرف المطا�قـة، فـانظر إلـى" �ثیـر ألسـنة على جارٍ  هذا أن معرفة: الثانیة"

ا قـادرً  لسـتوحال زوجتك عندما ُ�صاب طفل في أثنـاء اللیـل، و�جـزع و�صـرخ �ـأعلى صـوته وأنـت 
نــه ســبب، لكــن علــى تقــدم لــه وال تــؤخر، فــانظر إلــى تعلقــك �ــاهلل أو �الطبیــب، الطبیــب ال شــك أ أن

 .  -جلَّ وعال-المسلم أن تكون عالقته وتعلق قلبه �اهلل 
ُمسـبب الُمـنعم نسـبها إلـى النه نسبها إلـى السـبب، ولـم یأل" للنعمة اإنكارً  الكالم هذا تسمیة: الثالثة"

 الحقیقي.
 ألن هذه ...." القلب في الضدین اجتماع: الرا�عة"

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 د �جتمع.ق

 طالب:........



 
 

  
 

F=Ñ|||||||||||||||||||||||||ÎvÈkÿ^=i_|||||||||||||||||||||||||k‘=}à|||||||||||||||||||||||||è٥۰E=
=
=

١٢ 

لكــن هنــاك أمــور مــن المضــایق قــد �جتمــع فیهــا الضــدان مثــل: مــن مــات ولــده وضــحك، هــل نعــم، 
 ومـدمن ُیهـدد أمـه وأخواتـه، �ستطیع أحد أن �قول: ما حـزن؟ أنـت ال تفتـرض المسـألة فـي ولـٍد مـؤذٍ 

ي ن أوالدهـم مـثلهم فـوالبیت یتمنون موتـه، ال تتصـور المسـألة فـي هـذه، هـذه المسـألة عنـد المتقـدمی
 �المطا�قة. االغالب في عهد السلف، ُیوجد أوالد �ختلفون عن آ�ائهم، لكن �ثیرً 

علــى �ــل حــال هــذا الــذي ُأصــیب �فقــد ولــده، ثــم ضــحك، وهــذا مــن المضــائق؛ ألنــه تصــور أنــه ال 
 –لیبتسـم؟ الرسـو  لمـاذاتمـام الرضـا �المقـدور، یبتسـم،  ىو�حزن قلبه، و�رضـ ،ُ�مكن أن تدمع عینه
هذا الـذي ابتسـم مـذموم فحزن ودمعت عینه، ومع ذلك هو سید الصابر�ن،  -علیه الصالة والسالم

 عند أهل العلم.

 طالب:........
  ؟ماذا

 طالب:........
 ال ُینافیه؛ ألن المقصود �الرضا أال تفعل ما ُنهیت عنه.    

 
 
 
 

 


